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KF §  Dnr KK19/322 
 
Uttalande från revisorerna samt revisionsberättelse rörande 
granskning av Nyköpings kommuns räkenskaper och 
förvaltning för år 2018  
 
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har granskat den 
verksamhet som bedrivits under 2018 i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar och genom utsedda 
lekmannarevisorer/revisorer i den verksamhet som har bedrivits i 
kommunens företag.  
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelsen, nämnder, beredningar samt enskilda ledamöter i dessa 
organ för år 2018 samt att årsredovisningen för 2018 godkänns. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i 
styrning och intern kontroll avseende ekonomi, för bristande 
måluppfyllelse avseende ekonomi för verksamheten i 
divisionerna samt för ej rättvisande räkenskaper då 
årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. 
 
Revisionen bedömer att kommunstyrelsen inte har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredställande sätt samt att kommunstyrelsen inte haft en 
tillräcklig intern kontroll. Revisionen bedömer vidare att 
socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett helt 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt då 
verksamheten under 2018 inte varit i ekonomisk balans. Inte 
heller bedöms kultur- och fritidsnämnden ha bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredställande sätt då den interna kontrollen inte har varit helt 
tillräcklig. Revisionen bedömer även att Nyköping-Oxelösunds 
gemensamma nämnd för intern service inte har bedrivit 
verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt och att den interna 
kontrollen inte varit tillräcklig.  
 
Vad gäller övriga nämnder bedömer revisionen att verksamheten 
har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp ser allvarligt på det 
ekonomiska läget och delar i stort revisorernas bedömning att det 
finns vissa brister. Med anledning av revisorernas 
ställningstagande samt den förklaring från kommunstyrelsen där 
revisorernas bedömning bemötts på ett godtagbart sätt, ställer 
sig kommunfullmäktiges beredningsgrupp bakom revisionens 
rekommendation att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.  
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KF §  Dnr KK19/322 
 
Kommunfullmäktige delar vidare revisorernas bedömning att det 
finns brister i styrning och intern kontroll avseende ekonomi, 
bristande måluppfyllelse avseende ekonomi för verksamheten i 
divisionerna samt för ej rättvisande räkenskaper då 
årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. 
 
Beredningsgruppen har tagit del av kommunstyrelsens förklaring 
angående anmärkningen och konstaterar att kommunstyrelsen 
visar på en medvetenhet om problematiken och de brister som 
finns samt att de har tagit till sig kritiken. Bristerna som 
revisionen påtalar bemöts och förklaras. Kommunfullmäktige 
bedömer därför att förklaringen är tillräcklig, med nedanstående 
krav på konkret plan för åtgärder.  
 
Sammantaget görs bedömningen att det därmed inte finns 
anledning för Kommunfullmäktige att rikta anmärkning mot 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige förväntar sig ytterligare åtgärder av 
Kommunstyrelsen och vill därför att Kommunstyrelsen ska 
återkomma till Kommunfullmäktige med en konkret plan för 
åtgärder utifrån revisorernas bedömning, senast på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 2019.  
 
Vid kommunfullmäktiges beredning har kommunfullmäktiges vice 
ordförande Mohammed Mouaid (C) samt Leif Berg (S) och Orvar 
Windisch (M) deltagit. Beredningen har utgått från 
revisionsberättelsen för 2018 inklusive revisorernas redogörelse 
och rapporter till revisionsberättelsen, samt kommunstyrelsens 
förklaring till den av revisionen riktade anmärkningen vilken har 
behandlats på kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-10. 
 
Orvar Windisch (M) står inte bakom förslaget till beslut. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna revisionsberättelse rörande granskning av Nyköpings 
kommuns räkenskaper och förvaltning för år 2018,  
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, samt  
 
att bevilja ansvarsfrihet avseende 2018 till styrelsen, nämnder, beredningar 
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ,  
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KF §  Dnr KK19/322 
 
att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i styrning och 
intern kontroll avseende ekonomi, för bristande måluppfyllelse avseende 
ekonomi för verksamheten i divisionerna samt för ej rättvisande räkenskaper 
då årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed i kommunal 
verksamhet samt, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 
en plan för åtgärder på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 
2019. 
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KF §   Dnr KK19/370 
 
 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att bygga 
en hundrastgård vid Isaksdal 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då rubricerat medborgarförslag överensstämmer med tidigare 
inlämnat medborgarförslag (KK18/373), vilket Kommunstyrelsen 
besvarade vid sammanträde 2018-10-01 föreslås 
kommunfullmäktige att hänvisa medborgarförslaget till det 
tidigare avlagda svaret samt att avsluta beredningen av ärendet, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att hänvisa medborgarförslaget till svar som getts i ärende 
KK17/373, samt  
 
att avsluta beredningen av ärendet. 
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KF §   Dnr KK19/373 
 
 
Medborgarförslag att bygga en hundrastgård Vid 
Hjortensbergskyrkan eller nära lekplatsen som ligger på 
baksidan av badhuset 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då rubricerat medborgarförslag överensstämmer med tidigare 
inlämnat medborgarförslag (KK18/373), vilket Kommunstyrelsen 
besvarade vid sammanträde 2018-10-01 föreslås 
kommunfullmäktige att hänvisa medborgarförslaget till det 
tidigare avlagda svaret samt att avsluta beredningen av ärendet, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att hänvisa medborgarförslaget till svar som getts i ärende 
KK17/373, samt  
 
att avsluta beredningen av ärendet. 
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KF §   Dnr KK19/398 
 
 
Medborgarförslag att ta bort Oxeln i hörnet 
Fruängsgatan/Kungsgatan och ersätt med nytt träd 
 
Förslag inlämnat av   föredras. 
 
Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 
 
att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §   Dnr KK19/404 
 
 
Medborgarförslag att säkra upp cykeltrafiken på Östra 
Storgatan 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 
 
att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §   
 
 
Medborgarförslag 
 
att införa differentierade priser på vattenkonsumtion 
 
att utöka skateparken i Nyköping 
 
att plantera stadsträd på Fruängsgatan 
 
att involvera FiA-verksamheten och/eller arbetslösa i 
återvinningsprojekt 
 
att anlägga båtplatser utmed Nyköpingsån 
 
att anlägga en MTB(mountainbike)-bana på kommunal mark 
 
att göra en gårdsgata i korsningen Fruängsgatan-Borgaregatan-
Magasingatan 
 
att sluta klippa gräset på de kommunalt ägda markerna för 
bevarande av den biologiska mångfalden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
besvarande 
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KF §  Dnr KK17/293 
 
Återtagande av motion angående hur kommunen ska arbeta vidare med 
ANDT-frågorna 
 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-
04 av Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK17/293. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK17/293 angående att kommunen ska 
arbeta med ANDT-frågorna 
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KF §  Dnr KK17/292 
 
Återtagande av motion angående att skapa anpassade 
boendelösningar för ensamkommande över 18 år 
 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-
04 av Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK17/292. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK17/292 angående att skapa anpassade 
boendelösningar för ensamkommande över 18 år 
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KF §  Dnr KK17/291 
 
Återtagande av motion angående att ta hand om alla våra unga 
likvärdigt 
 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-
04 av Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK17/291. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK17/291 angående att ta hand om alla våra 
unga likvärdigt 
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KF §  Dnr KK16/140 
 
Återtagande av motion angående utredning av Miljönämndens 
verksamheter 
 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-
09 av Martina Hallström (C). 
 
Martina Hallström (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK16/140. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK16/140 angående utredning av 
Miljönämndens verksamheter 
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KF §  Dnr KK18/430 
 
Återtagande av motion angående belysning på Piren 
vattensportstadium 
 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-
12 av Jan-Eric Carlsson (C). 
 
Jan-Eric Carlsson (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK18/430. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK18/430 angående belysning på Piren 
vattensportstadium 
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KF §  Dnr KK16/759 
 
Återtagande av motion angående ägardirektiv till Gästabudsstaden 
 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-
11 av Axel Wevel (C) och Eva Andersson (C).  
 
Eva Andersson (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK16/759. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK16/759 angående ägardirektiv till 
Gästabudsstaden 
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KF §  Dnr KK16/498 
 
Återtagande av motion angående att införa webbsändning av 
kommunfullmäktige senast år 2017 
 
Rubricerad motion väcktes vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-
14 av Eva Andersson (C). 
 
Eva Andersson (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK16/498. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK16/498 angående att införa 
webbsändning av Kommunfullmäktige senast år 2017 
 
 
  





NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2019-06-11 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §  Dnr KK14/741 
 
Återtagande av motion angående bort med delade turer inom vården 
 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-
09 av Eva Andersson (C). 
 
Eva Andersson (C) har skriftligen begärt att motionen återtas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därmed att avsluta beredningen av motion 
KK14/741. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta beredning av motion KK14/741 angående bort med delade turer 
inom vården 
 
  









Nyköpings kommun 

611 83 Nyköping 

telefon 0155-24 80 00 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se

Svar på Interpellation ang Avloppsvatten vid fastigheten 

1:1 Nyköpingsån. 

Peter Howard (M) ställer tre frågor: 

- kommer det att göras en avloppsinventering för varje fastighet ut

efter Nyköpingsån?

- besiktning av avlopp och dagvatten till förbindelsepunkterna

gällande dessa fastigheter

- att förebygga med att minimera avloppsutsläpp med tanke på

vatten/miljö.

Mitt svar blir följande: 

- Nyköpings Vatten filmar enligt program för att dokumentera

och planera insatser. Då kan felkopplingar upptäckas som då

åtgärdas.

- Besiktningar görs när fel upptäcks. Det kan vara vid filmningen

av området eller genom annan indikation.

- Alla bräddpunkter kommer att sättas mätning på och

digitaliseras. Arbetet utförs i dialog med kommunens

miljöenhet.

Carl-Åke Andersson 

Ordf Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

KK19/10:33
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KF §  Dnr KK19/435 
 
Avsägelse av uppdrag, Marita Göransson (KD) 
 
Marita Göransson (KD), har avsagt sig sitt uppdrag som 
gruppledare för Kristdemokraterna. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Marita Göransson (KD), befrielse från sitt uppdrag som 
gruppledare för Kristdemokraterna, fr o m 2019-07-31 samt 
 
att utse Lars Lundqvist (KD), till ny gruppledare för 
Kristdemokraterna, i stället för Maria Göransson (KD), fr o m 
2019-07-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Marita Göransson 
Lars Lundqvist 
Informationen 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltningen 
Webbredaktör 
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KF §  Dnr KK19/439 
 
Avsägelse av uppdrag, Lars Lundqvist (KD) 
 
Lars Lundqvist (KD), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
Vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Lars Lundqvist (KD), befrielse från sitt uppdrag som 
ledamot i Vård- och omsorgsnämnden, fr o m 2019-07-31, samt 
 
att utse Marita Göransson (KD), till ny ledamot i Vård- och 
omsorgsnämnden, i stället för Lars Lundqvist (KD), fr o m  
2019-07-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Lars Lundqvist 
Marita Göransson 
Ordf VON 
Sakkunnig VON 
Sekr VON 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltningen 
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KF §  Dnr KK19/411 
 
Val av ny ledamot i Socialnämnden 
 
Göran Nilsson (M), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden 
(beslut i KF 2019-05-14 § 135). 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Klara Olander (M), till ny ledamot i Socialnämnden, i stället för Göran 
Nilsson (M), fr o m 2019-06-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Klara Olander 
Ordf SN 
Sakkunnig SN 
Sekr SN 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltningen 
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KF §  Dnr KK19/445 
 
Avsägelse av uppdrag, Helena Dahlström (V) 
 
Helena Dahlström (V), har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Helena Dahlström (V), befrielse från sitt uppdrag som 
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden, fr o m 2019-06-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Helena Dahlström 
Ordf VON 
Sakkunnig VON 
Sekr VON 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltningen 
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 KF §  Dnr KK19/1 
          
 
Anmälningsärenden 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Arvodeskommittén Protokollsutdrag § 16 2019-04-

15 Återrapportering av totala 
kostnader för arvode och 
ersättning för politiker 

KK18/343:6 

    
2 Arvodeskommittén Protokoll från sammanträde 

2019-05-09 
KK19/1:15 

    
3 Oxelösunds kommun Protokollsutdrag från 

kommunfullmäktige § 55 2019-
05-05, Beslut om 
årsredovisning och 
ansvarsfrihet för Nyköping 
Oxelösunds Vattenverksförbund 
2018 

KK17/446:7 

    
4 Länsstyrelsen i 

Södermanlands län 
Underrättelse, Återkoppling på 
protokoll från Nyköpings 
kommuns kommunfullmäktige 
rörande svar på motion om 
behov av ett resurscentrum mot 
hedersrelaterat våld och 
förtryck i Sörmland 

KK15/571:7 

    
5 Revisorerna Förstudie – Chefers 

anställningsformer 
KK19/420:1 

    
6    
    
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna 
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